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€ 2115 Moskou & St. Petersburg 

Afreis 1  Vrijdag 10 mei tot vrijdag 17 mei 2019 | 8 dagen 
Afreis 2  Vrijdag 23 augustus tot vrijdag 30 augustus 2019 | 8 dagen 

• 2 steden met geschiedenis die getuigen van een rijk verleden 
• Een culturele ervaring die zal bij blijven 
• Begeleid bezoek aan Hermitage en alle andere highlights  
• Het leven van de tsaren in contrast met het huidige Rusland 
• Nederlandstalige begeleiding door Thérèse De Waele 

Moskou en Sint Petersburg, de 2 belangrijkste steden van Rusland. 
Steden met een bewogen geschiedenis en een rijke cultuur.  
 
Moskou als hoofdstad spreekt tot de verbeelding.  
De duistere Sovjetgebouwen vertellen het verhaal van de 20° eeuw en 
staan in fel contrast met de glorietijd die de stad kende. Getuigen 
daarvan zijn het hart van de stad met het Rode Plein en het Kremlin. 
Ze staan symbool voor de Russische staat en cultuur, maar ook voor 
het Russisch-Orthodoxe geloof. Maar ook de metro, de talrijke kerken 
en paleizen, de theaters en de pleinen, de parken en musea geven 
mee kleur aan het Moskou van vandaag. 
 
De Sapsan sneltrein brengt ons naar Sint-Petersburg. Deze stad die 
voor 1991 nog Leningrad heette, is ongetwijfeld de meest Europese 
stad van Rusland. Het is in de eerste plaats de stad van Peter de Grote. 
Nog geen tien jaar nadat deze de stad had gesticht, werd het al de 
hoofdstad van het grote Rusland. Later werd die eer weer toebedeeld 
aan Moskou. Het is vooral de tsaristische periode die zijn stempel op 
de stad heeft gedrukt. Iedere tsaar of tsarina had een eigen smaak, en 
liet uit megalomanie de stad volbouwen met schitterende parels van 
architectuur en beeldhouwkunst. In deze stad wordt u letterlijk onder 
gedompeld in de cultuur. Er zijn tientallen boeiende musea, waar-
onder het wereldvermaarde Hermitage. Er zijn parken als open kunst-
galerijen, statige pleinen en rijke boulevards. In Sint Peterburg valt u 
van de ene verwondering in de andere!   

 

in dubbel € 2145 

PRIJS PER PERSOON 

Reis gegarandeerd vanaf min. 10 personen  
(max. 20 personen).  

Prijzen onder voorbehoud volgens beschikbaarheid. Behoudens 
afwijking zijn nooit inbegrepen: eventuele verhoging van lucht-
haventaksen, vergoedingen en fooien, toeristenbelasting in het 
buitenland, de vrije uitstappen. Indien bepaalde omstandigheden 
het niet toelaten (bv klimaat, wegenwerken, ...) kan het  
reisprogramma worden aangepast.  

Formaliteiten: internationale reispas, minstens 6 maanden 
geldig na terugkeer + visumaanvraag + verplichte reisbijstand. 

Inentingen: niet verplicht.  
Aangeraden: vaccinatie DTP en hepatitis A. 

Inbegrepen:  
- Vluchten heen en terug met Brussels Airlines 
- Nederlandstalige begeleiding door Thérèse De Waele en lokale gids 
- Alle transfers ter plaatse 
- Overnachtingen in 4* hotels 
- Maaltijden volgens programma 
- Alle vermelde excursies  
- Luchthaventaksen en BTW 
 
Niet inbegrepen:    Toeslagen:    
- Niet vermelde maaltijden   - Transfert vanuit Lochristi  
- Facultatieve bezoeken tijdens vrije tijd              naar Zaventem: € 40 pp.  
- Persoonlijke uitgaven & fooien (+/- € 40)        - Visumkosten: € 120 pp.     
- Reis– en annulatieverzekering                              

€ 2515 in single 

Slagmanstraat 23 | 9080 Lochristi | T 09 395 06 06 | info@alleenreizenden.be | www.alleenreizenden.be 

-€ 30 per persoon 

EERSTE 5 BOEKINGEN: 

 MEI            

€ 2375 

€ 2745 

 AUGUSTUS  



Moskou & St. Petersburg 
Afreis 1  Vrijdag 10 mei tot vrijdag 17 mei 2019 | 8 dagen 
Afreis 2  Vrijdag 23 augustus tot vrijdag 30 augustus 2019 | 8 dagen 

 Dag 1: Brussel - Moskou (A) 
Vertrek in de voormiddag met rechtstreekse vlucht naar 
Moskou met aankomst in de namiddag. Transfer naar hotel 
Pushkin 4* in het centrum van Moskou. Avondmaal in het 
hotel. 
 
Dag 2: Kremlin en het Rode Plein (O-M-A) 
Vandaag maken we kennis met de rijke geschiedenis van 
Moskou. We bezoeken het Kremlin, het geografische en 
historische centrum van Moskou. Het ligt aan het Rode 
Plein op de linkeroever van de Moskva. Het is de zetel van 
de regering van de Russische Federatie en vroeger van de 

Sovjet Unie.  

Op het Kathedraalplein liggen de drie belangrijkste  
kathedralen. We bezoeken de schatkamer van de Russische 
tsaren. Op het Rode Plein kunnen we de kleurrijke koepels 
van de St. Basiliuskathedraal bewonderen. Verder de 
Spasskaya-toren door velen beschouwd als de mooiste 
toren van het Kremlin; een stuk van de oude omwallings-
muren van het Kremlin; het GUM warenhuis; het Historisch 
Museum en het mausoleum van Lenin. Het nieuw stedelijk 
Zaryadye-park grenst aan het Rode Plein. Bij het  Kremlin 
ligt de Christus de Verlosser Kathedraal. Vervolgens komen 
we in het Novodevichy–klooster. Daarna gaan we naar 
Poklonnaya Hill, een Memorial Complex. We sluiten de 
bezoeken af bij de universiteit van Moskou en de Sparrow 
Hills. Avondmaal. Overnachting hotel Pushkin 4*. 

Dag 3: Tretyakov - metro - KBG historische tour (O-M)  
Bezoek aan de indrukwekkende architectuur van de metro-
stations. Vervolgens gaan we naar de oude Tretyakov-
galerij met een verzameling Russische kunst uit de XII° tot 
de XX° eeuw. Na de lunch ontdekken we via de KGB  
Historische Toer een stukje verleden van Rusland.  
Zo begrijpen we beter het hedendaagse Rusland als een 
product van zijn verleden. Daarna bezoeken we het kunst-
park Muzeon. Het is een van de grootste Russische  
openluchtmusea. Vrij avondmaal en vrije avond.  
Overnachting hotel Pushkin 4*. 

Dag 4: Moskou - Sint-Petersburg (O-M-A) 
Na het ontbijt nog enige vrije tijd. Transfer naar het  
Leningradsky railway station waar we de Sapsan sneltrein 
nemen die ons in minder dan 4u naar Sint Petersburg 
brengt. Sint Petersburg is na Moskou de belangrijkste stad 
en tevens de voormalige hoofdstad van Rusland.  De stad is 
gelegen aan de monding van de Neva, in de Nevabaai, het 
oostelijkste deel van de Finse Golf.  

Bij aankomst transfer naar het Hotel Courtyard Pushkin by 
Marriott 4*. Avondmaal en overnachting. 

Een uitgebreid programma vindt u op: 
www.alleenreizenden.be 

Of contacteer ons: T 09 395 06 06 
info@alleenreizenden.be 

 

 
Dag 5: Hermitage en Peter & Paul Fortress (O-M) 
Na het ontbijt gaan we naar Het Generale Stafgebouw,  
een 580 m lange boogvormige gevel, gelegen aan het Paleis-
plein tegenover het Winterpaleis. We genieten van het specta-
culaire panorama met de Alexander-kolom en het Hermitage. 
Dit beroemde museum met zijn meesterwerken van honderden 
kunstenaars is ontstaan uit een verzameling werken van Catha-
rina de Grote en tsaar Peter de Grote, aangevuld met duizen-
den schilderijen uit collecties in West-Europa. We spenderen 
de voormiddag aan het bezoek er van. Na de lunch bezoeken 
we het bronzen ruiterstandbeeld van Peter de Grote;  
het oudste deel van de stad - Peter and Paul Fortress - waar de 
stad in 1703 door Peter de grote werd gesticht. Vrij avondmaal 
en vrije avond. Overnachting in Hotel Courtyard Pushkin by 
Marriott 4*. 

Dag 6: Catherinapaleis en Peterhofpark (O-M) 
Na het ontbijt rijden we naar de stad Pushkin of Tsarskoye Selo, 
net buiten St. Petersburg. Het is beroemd om zijn majestueuze 
Catharinapaleis. De hoofdattracties zijn de spiegelende Grand 
Ballroom, de weelderige Amber Room en de tuinen. Na de 
lunch een onvergetelijke bezoek aan Peterhof Park - de 
"hoofdstad van de fonteinen"- met de meest beroemde Grand 
Cascade. Maar liefst 64 verschillende fonteinen en talloze bron-
zen beelden, bas-reliëfs en andere decoraties sieren het park. 
Vrij avondmaal en vrije avond. Overnachting in Hotel Courtyard 
Pushkin by Marriott 4*. 

Dag 7: Kerken en paleizen van St. Petersburg (O-M-A) 
We starten bij de indrukwekkende St. Isaac’s Kathedraal die 
met haar majestueuze koepel prominent aanwezig is in het 
stadsgezicht van Sint-Petersburg. We rijden verder langs het 
Marsplein. Verder naar de barokke Zomertuin, het oudste park 
van de stad ontworpen in de stijl van Versailles in opdracht van 
Peter de Grote. De tuin telt 250 marmeren beelden, 50 fontei-
nen en paviljoentjes. We bezoeken nadien de meest beroemde 
kerk in de stad: de Kathedraal van de Wederopstanding van 
Christus. Deze kerk werd gebouwd op de plaats waar keizer 
Alexander II dodelijk gewond raakte door politieke nihilisten in 
maart 1881. Na de lunch genieten we van de rondvaart door 
het kanaal. Sint-Petersburg is gebouwd rond een netwerk van 
kanalen en rivieren. Als u vanuit het water naar de stad kijkt, 
ziet u een absoluut ander Sint-Petersburg. Vervolgens bezoe-
ken we het Yusoupov-paleis aan de Moika-rivier, de verblijf-
plaats van de ongelooflijk rijke familie Yusoupov. ’s Avonds  
genieten we van een wodka-proeverij met diner. Overnachting 
in Hotel Courtyard Pushkin by Marriott 4*. 

Dag 8: Sint-Petersburg - Brussel (O) 
Na het ontbijt nog een beetje vrije tijd of wandeling naar de 
Nikolsky-kathedraal. Rond het middaguur transfer naar de 
luchthaven van Sint Petersburg voor onze vlucht naar Brussel. 
Aankomst voorzien rond 16u. 

(O= Ontbijt; M= Middagmaal; A= Avondmaal) 


